
 

 

Träume 

Ich bringe meinen Söhnen immer bei, dass es sehr wichtig ist, zu träumen und Wünsche zu äußern, 

aber gleichzeitig erinnere ich sie daran, vorsichtig mit ihren Wünschen umzugehen. Weißt du, 

warum? Weil Träume und unsere Wünsche eine sehr gute Angewohnheit haben, wahr zu werden. 

Hier in Wien zu sein, in der charmantesten Stadt Europas, ist ein unglaubliches Geschenk des 

Schicksals. Ich war fast sofort von dieser Stadt verzaubert... als ich bei meiner Ankunft hier zur 

Besinnung kam. Ja, es hat einige Zeit gedauert, bis ich und meine Kinder gemerkt haben, dass wir 

wegen eines brutalen Krieges gegen mein Volk unsere Heimat verlassen haben. Leider heilt die Zeit in 

diesem Fall nicht, und ich fühle immer noch den gleichen Schmerz und das gleiche Leiden von dem, 

was passiert. Aber ich höre immer noch nicht auf zu träumen und habe großes Vertrauen in meine 

Träume.  

Oh, Wien, Träume und Realität... Ich hatte einmal den großen Wunsch, Europa mit meiner Familie zu 

einer so fabelhaften Zeit wie Weihnachten zu besuchen. Ich weiß, dass die Städte zu dieser Zeit 

unglaublich schön sind: Die Straßen sind bunt mit Dekorationen, Weihnachtsmärkten, gerösteten 

Kastanien und Glühwein, Zuckerwatte, Lebkuchen, fröhlichen Lächeln und Geschenken. Ich stellte 

mir vor, welche Magie in der Luft lag und wir schienen Urlaub zu atmen. Es wäre ein wunderbarer 

Neujahrsurlaub voller Freude und festlicher Ruhe. Meine Wünsche wurden wahr - Silvesterferien, 

gemütliches Wien und ich. Aber die Bitterkeit liegt in den Umständen, unter denen es passiert ... ein 

geliebter Mensch befindet sich im Krieg, und meine Kinder und ich sind hier, und es gibt eine große 

Distanz zwischen uns und viele Sorgen. Und die Augen sind voller Tränen. 

Hier in Wien haben wir viele nette und fürsorgliche Menschen getroffen, die viel dafür tun, dass wir 

uns weniger Sorgen machen und unsere Lust am Träumen nicht verlieren. Was will ich noch sagen? 

Dass Wünsche wahr werden, manchmal nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Aber wir wissen 

jetzt, dass wir, wenn wir uns etwas wünschen, sehr vorsichtig sein müssen, an die Details denken 

müssen, denn alles wird definitiv in Erfüllung gehen!  

Egal wie schwer es auch sein mag, höre nie auf zu träumen, denn Träume verändern unsere Realität, 

bauen die Gegenwart auf und lassen uns den Glauben an eine gute Zukunft nicht verlieren. 

Dieses Weihnachten muss ich Gott danken, dass ich und meine Kinder in Sicherheit sind, dass wir von 

guten und ehrlichen Menschen umgeben sind, dass unser Land von starken und mutigen Menschen 

verteidigt wird. Dafür muss man träumen, Wünsche äußern und Händchen halten. 



Mit Liebe, 

Ira aus dem fabelhaften Wien 

ÜBER DEN AUTOR 

Iryna, 37 Jahre, Ukraine, Kryvyi Rih 

Verheiratet, zwei Söhne (11 Jahre alt), 

Ehemann in die Ukraine, dient in den Streitkräften 

 

мрії 

 

Я завжди вчу своїх синів, що дуже важливо мріяти і загадувати бажанння, але при цому 

нагадую, що треба бути обережними з бажаннями. Знаєте чому? Тому що мрії і наші бажання 

мають дуже гарну звичку – здійснятися. 

Опинитись тут у Відні, у найчарівнішому місті Європи - це неймовірний подарунок долі. Мене 

зачарувало це місто майже одразу... одразу як я прийшла в себе, коли приїхала сюди. Так, мені 

і моїм дітям був потрібний час, щоб усвідомити, що ми лишили наші домівки через жорстоку 

війну проти мого народу.  Нажаль, в цьому випадку час не лікує і мені все так само боляче і 

тяжко від того, що відбувається. Але я всеодно не зупиняюсь мріяти і маю велику віру у мої мрії. 

Одже, Відень, мрії  і реальність...  Колись я мала велике бажання зі своєю сім‘єю відвідати 

Європу у такий казковий період, як Різдво. Я знаю, що в цей час міста неймвірно красиві: 

яскраві від прикрас вулиці, різдвяні ярмарки, смажені каштани та глінтвейн, солодка вата, 

пряники, щасливі посмішки і подарунки. Я уявляла, яка магія вітає у повітрі і ми наче дихаємо 

святом. Це була б чудова новорічна відпустка, сповнена радості і святкового відпочинку. Мої 

бажання здійснились – новорічнні свята, затишний Відень і я. Але гіркота у тому, при яких 

обставинах це відбувається... коханий на війні, а ми з дітьми тут, і між нами велика відстань і 

багато переживань. І радісно, і очі сповнені сліз.   

Тут у Відні ми зустріли багато добрих і небайдужих людей, які роблять багато для того, щоб ми 

меньше переживали і не втрачали бажання мріяти. Що я хочу ще сказати? Що бажання 

здійснюються, іноді не так, як ми собі уявляли. Але ми тепер знаємо, що чогось бажаючи, треба 

бути дуже обережними, думати про деталі, адже все обов’язково здійсниться! 

Як складно б не було, ніколи не переставайте мріяти, адже мрії міняють нашу реальність, 

будують сьогоденність і не дають нам втратити віру у гарне майбутнє. 

На це Різдво я обовязкого подякую Богові за те, що я і мої діти у безпеці, що нас оточують добрі 

і чесні люди, що нашу країну боронять сильні і мужні люди. Заради цього треба мріяти, 

загадувати бажання і триматись усім разом за руки. 

З любов‘ю, 

Іра із казкового Відня 

 

ПРО АВТОРА 



Ірина, 37 років, Україна м. Кривий Ріг 

Одружена, двоє синів (11 років),   

Чоловік в Україну, служить у ЗСУ 


